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1. Identifikace zařízení 
 
1.1  Název: 

Název zařízení: Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves  
Sídlo:   Stará Ves 204, 751 07 
IČ:   70941165  
IZO:   650 007 786  
Právní forma:  školská právnická osoba 
Datum vzniku:  1.září 2001 
Zahájení činnosti: 1.července 2004  
Statutární zástupce: ředitel dětského domova 
   Mgr. Jan Tomiga od 1.9.2001 
 

1.2  Kontaktní spojení:  
Mobil:   731 621 292 
Mobil ředitel:  724 243 354 
E-mail:   info@cddemanuel.cz 
Web:   http://www.cddemanuel.cz 

 
1.3  Zřizovatel: 

Název:   Arcibiskupství olomoucké 
Sídlo:   Wurmova 562/9, Olomouc, 779 00 
IČ:   00 445 151 

 
1.4  Rada školské právnické osoby:  

Mons. Josef Hrdlička, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Mgr. Petr Bulvas 
 
 

2. Charakteristika zařízení 
 

 Účel a cíl zařízení: 
Účelem a cílem Církevního dětského domova Emanuel, Stará Ves, je zajišťovat nezletilé osobě, a to 

zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě, na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo na základě předběžného opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého 
vývoje, řádné výchovy a vzdělání.  

 
 Kapacita zařízení: 

Kapacita dětského domova je 16 dětí. Děti jsou vychovávány ve dvou rodinných buňkách, z nichž je 
každá umístěná v samostatném objektu.   

 
 Výchovný program 

Výchova v dětském domově se řídí školním vzdělávacím programem Na konci vesnice, ale na 
začátku života. Děti jsou vychovávány v prostředí co možná nejvíce podobném funkční rodině. Dětský 
domov je realizován v rodinných domcích, které navozují rodinné prostředí. O děti se starají vychovatelé a 
asistenti pedagoga, kteří se střídají ve vícedenních směnách, aby vytvořily dětem co nejstabilnější prostředí. 
Základem výchovy je tzv. preventivní systém, který vyžaduje neustálou přítomnost vychovatelů mezi dětmi a 
výchovu vlastním vzorem.  

Děti se podílejí na všech běžných činnostech nutných ke každodennímu provozu zařízení, tak jako děti 
v normálních rodinách. Kontakt s původními rodiči není omezen, děti podle možností navštěvují své rodiče či 
příbuzné cca každý měsíc. Dětský domov se snaží budovat normální rodinné vztahy mezi dětmi a jejich rodiči 
s uvědoměním si toho, co v jejich původních rodinách nefungovalo. Aktivním přístupem a spoluprací s dalšími 
subjekty se snažíme od příchodu dětí do domova připravit je na jejich budoucí kvalitní samostatný život. 

mailto:info@cddemanuel.cz
http://www.emanuel.charita.cz/
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Pro každé dítě v domově je vypracován individuální plán rozvoje vycházející z celoročního plánu činnosti 
na základě individuálních potřeb a schopností dítěte. Každé dítě je měsíčně písemně hodnoceno vychovateli.  

 
Spádovost dětského domova 

Dětský domov je začleněn do struktury dětských domovů v Olomouckém kraji. Děti jsou do domova 
zařazovány na základě rozhodnutí příslušného soudu.  
 
 

3. Skladba dětí v dětském domově 
 
Ve školním roce 2016 / 2017 byla skladba dětí následující: 
 

2016 / 2017 Stav k 

1.9.2016 

Stav k 31.12.2016 Stav k 30.6.2017 Stav k 31.8.2017 

příchody odchody stav příchody odchody stav příchody Odchody stav 

Počet dětí 9 0 0 9 0 2 7 1 0 8 

chlapci 7 0 0 7 0 2 7 0 0 7 

dívky 3 0 0 3 0 0 3 1 0 3 

 
Věkové rozložení: 
 

2016 / 2017 Stav k 

1.9.2016 

Stav k 31.12.2016 Stav k 30.6.2017 Stav k 31.8.2017 

příchody odchody stav příchody odchody stav příchody odchody stav 

Počet dětí 9 0 0 9 0 2 7 1 0 8 

0-6 let 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6-10 let 3 0 0 3 0 1 2 0 0 2 

10-15 let 2 0 0 3 0 0 3 1 0 4 

15-18 let 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

nad 18 let 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1 

 
Děti navštěvují MŠ a ZŠ ve Staré Vsi. Starší děti jezdí do ZŠ v Horní Moštěnici a ZŠ praktické v Holešově. 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovaly 2 děti Obchodní akademii v Přerově a 1 mladý dospělý studoval na 
Masarykově univerzitě v Brně. V lednu úspěšně ukončil bakalářský stupeň vysokoškolského studia a odešel 
z domova. 

 
Příchody a odchody dětí: 
 

Příchody 1  Odchody 2 

Příchod z rodiny 0  Zpět do rodiny 0 

Pobyt v DDÚ-SVP 0  Pěstounská péče 0 

Pěstounská péče 1  Jiné zařízení 1 

Jiné zařízení 0  Dosažení dospělosti 1 
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4. Zaměstnanci dětského domova 
 

  
    Pedagogičtí pracovníci 

 
Ve školním roce 2016/2017 pracovali v dětském domově tito pracovníci: 
 

Pozice Počet Druh prac.poměru Poznámka 

Ředitel 1 HPP  

Vychovatel / vychovatelka 5 HPP z toho 1 mateřská dovolená 

Asistentka vychovatele 2 HPP  

Sociální pracovnice 1 HPP  

Noční dozor 7 DPČ  

 
Podle vzdělání:  
 

Pozice: 
Vzdělání 

VŠ SŠ Jiné 

 Ředitel 1   

 Vychovatel 4 1  

 Asistentka vychovatele  2  

Sociální pracovnice 1   

 
  

         
5. Aktivity dětí  
 
Během školního roku 2016/2017 se děti účastnily těchto aktivit:  
 

ZÁŘÍ 
❖ Škola v přírodě – 3 děti 
❖ Jeden dětský den nestačí – Nadace Malý Noe, Olomouc 
❖ Výlet na letiště v Henčlově 
❖  

 
ŘÍJEN   

❖ Příprava na rozšíření dětského domova  
❖ Malování na domově 
❖ Výlov rybníka v Tovačově 
❖ Uspávání broučků - RAJ Pavlovice 
❖ Výlet do Hostýnských vrchů 
❖ Pouštění draků 

 
LISTOPAD 

❖ Florbal v Beňově 
❖ Postupné vybavování nové rodinné skupiny 
❖ Příchod asistentek vychovatele  
❖ Podzimní údržba zahrady 
❖ Příprava výrobků do obchůdků s Albertem 
❖ Adventní program, roráty 

 
PROSINEC 
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❖ Zahájení činnosti druhé rodinné skupiny 
❖ Víkend na Stanovnici  
❖ Návštěva sv Mikuláše  
❖ Vánoční besídka v PL Kroměříž 
❖ Pečení cukroví 
❖ Obchůdky s Albertem - prodej výrobků v Albertu v Kunovicích 
❖ Zpívání koled v kostele ve Staré Vsi 
❖ Zpívání koled a návštěvy starších spoluobčanů  
❖ Silvestr v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku – 2 děti 
❖ Bruslení, florbal 

 
LEDEN   

❖ Tříkrálové koledování ve Staré Vsi 
❖ Maturitní ples  
❖ Bruslení, florbal 

 
ÚNOR 

❖ Lyžování, florbal, bruslení 
❖ Výroba masek na karneval 
❖ Karneval ve Staré Vsi 
❖ Plavání pro tříkrálové koledníky 
❖ Rozloučení s kamarádem při odchodu z domova 

 
BŘEZEN 

❖ Florbal 
❖ Lyžování  

DUBEN 
❖ Slavení Velikonoc 
❖ Velikonoční koledování 
❖ Rozloučení s kamarádem při odchodu z domova 

 
KVĚTEN 

❖ Brigáda Ikea na domově, montáž nových židlí 
❖ Výlet na pevnůstku do Olomouce 
❖ Maturita 
❖ Výlet do Zlína do mrakodrapu 

 
ČERVEN 

❖ Tradiční pouť na Svatý Hostýn 
❖ Sběr jahod v Bochoři 
❖ Výstava Orbis pictus a laser game ve Zlíně 
❖ Táborák na konec školního roku  

 
ČERVENEC, SRPEN 

❖ Dny lidí dobré vůle na Velehradě 
❖ Charismatická konference v Brně 
❖ Letní pobytové a příměstské tábory 
❖ Letecký den v Bochoři 
❖ Výlet do Zbrašovských jeskyní a Hranickou propast 
❖ Hody ve Staré Vsi 
❖ Koupání v bazéně na zahradě 
❖ Sběr papíru 
❖ Grilování na zahradě 
❖ Výlety a pobyty 
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Celoročně děti sbíraly papír, aby si vydělaly peníze a přispěly na pobyt u moře v Chorvatsku. 
Kromě uvedených akcí se dětí průběžně účastní různých zájmových a sportovních aktivit ve školách či 

v klubech, např. fotbal v Horní Moštěnici, florbal v Kroměříži a Beňově apod. Několik dětí navštěvovalo 
výuku náboženství na faře ve Staré Vsi. Děti také navštěvují místní knihovnu nebo Městkou knihovnu 
v Přerově a půjčují si literaturu, která je zajímá. Snažíme se s nimi o knihách také diskutovat a rozvíjet 
jejich kulturní přehled. 

 
 

6. Účast v projektech  
 
Spolupráce s Nadací Malý Noe 

 
Náš dětský domov úzce spolupracuje s olomouckou Nadací Malý Noe, která se snaží aktivně pomáhat 

dětem vyrůstajícím mimo vlastní biologické rodiny. Nadace pořádá různé aktivity pro děti, kterých se podle 
možností účastníme. V tomto školním roce jsme se např. účastnili akce Jeden dětský den nestačí v Olomouci.  

 

Nadační fond Albert - Obchůdky s Albertem  
 
V letošním školním roce jsme se poprvé zúčastnili projektu Nadačního fondu 

Albert – Obchůdky s Albertem. Děti vyráběly perníky, pohlednice, vánoční ozdoby a 
drobné výrobky, které nabízely během jednoho adventního víkendu v Albertu 
v Kunovicích. Peníze, které takto děti získaly, mohly použít na vybrané aktivity a 
pro svou potřebu. Naučily se získat peníze ne pouze darem, ale vlastní prací a 
úsilím. Na základě získané zkušenosti se už těšíme na další ročník ☺. 
 

Financování  
 
Církevní dětský domov Emanuel Stará Ves je financován převážně z dotace MŠMT ČR, kterou dostává 

podle kapacity a tzv. normativu na dítě. Tato částka je určena na provozní výdaje dětského domova včetně 
zajištění plného přímého zaopatření dětí umístěných v domově. Dále se na příjmech domova podílí dávky státní 
sociální podpory – přídavky na děti a platby rodičů podle Zákona č. 109/2002 Sb. – příspěvek na úhradu péče 
poskytované dětem v zařízení (tzv. ošetřovné).  

 

 
Finanční a materiální dary na naši činnost jsme získali od těchto organizací a jednotlivců:  
 
➢ Obec Stará Ves 

➢ Městys Brodek u Přerova  

➢ Město Potštát 

➢ Kristýn Služebník s.r.o.   

➢ Lesy ČR a.s.  

➢ IKEA 

➢ MUDr. Beáta Philippová 

➢ p. Jana Svobodová 

➢ p. Procházka  

➢ manž. Tomigovi 
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➢ Mgr. Šajna 

➢ Nadace manželů Klausových   

➢ Nadace Malý Noe 

➢ Nadační fond Albert 

➢ Sbor dobrovolných hasičů 

➢ a mnoho dalších ☺ 

 

7. Kontrolní činnost v dětském domově 
 
Ve školním roce 2016/2017 proběhla mimo pravidelné kontroly státního zastupitelství a návštěv pracovníků 

OSPOD také kontrola Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje zaměřená na kvalitu prostředí a 
hygienické zabezpečení provozu. Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky, které byly bezprostředně 
odstraněny. 

 
8. Závěr  
 
Školní rok 2016 / 2017 byl pro CDD Emanuel přelomový. 

Podařilo se nám administrativně dosáhnout navýšení kapacity 
na 16 lůžek ve dvou rodinných skupinách a během podzimu 
jsme proto museli dokončit přípravu a vybavení prostor pro 
nově vzniklou skupinu. Přestěhování dětí do nových prostor 
proběhlo na konci listopadu 2016, aby se děti mohly 
zadaptovat a Vánoce již prožily ve známém prostředí. 
Rozdělení dětí a vychovatelů do dvou skupin bylo náročné 
především po psychické stránce – rozdělovaly se týmy, které 
dosud dlouhodobě pracovaly společně. Bylo potřeba za 
provozu doladit některé drobné provozní záležitosti. Díky úsilí a přístupu všech zaměstnanců a spolupráci dětí 
se podařilo vše zvládnout a ustát bez potíží.  

 
V průběhu školního roku jsme se rozloučili s naším vysokoškolákem, který úspěšně zakončil bakalářský 

stupeň a rozhodl se pro další samostatný život. Před prázdninami jsme společně prožívali maturitu mladé 
slečny a také řešili její další studium a tím i možnost setrvání v dětském domově.  

Na konci prázdnin jsme přivítali novou dívku, která k nám přišla z pěstounské péče. 
 
Chci poděkovat všem zaměstnancům dětského domova a těm, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují a 

pomáhají. Jejich zásluhou jsme zvládli náročný rok a můžeme se nyní věnovat stabilizaci nového prostředí a 
dalšímu rozvoji k zajištění tréninkového a startovacího bytu, což bude v blízké budoucnosti náš další krok 
směřující k vytvoření zázemí a podpory dětem, které vychováváme. 

 
 
               Jan Tomiga 

ředitel CDD Emanuel, Stará Ves 
 


